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AGRUPACIO                                : Benestar Social i Família 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 323. Acció cívica i voluntariat 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 6.Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector amb la finalitat d'afermar la confiança en la societat i les seves 

iniciatives 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'articulació de polítiques i actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'impuls del treball comunitari en tant que eixos 
centrals del capital social esdevé fonamental per la cohesió social. Tanmateix, impulsar aquest valors en el present és una garantia de futur a llarg 
termini. Alhora, l'actual context socioeconòmic exigeix una atenció especial al conjunt de valors que cultiven una societat cohesionada. Des d'aquesta 
perspectiva, cal potenciar la tasca d'informació i vinculació del Departament amb tot territori català, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les 
Oficines de Benestar Social i Família, així com els diversos programes gestionats a nivell comunitari. En aquest sentit, cal accentuar la importància 
d'aquests equipaments i recursos com a instruments de participació i de promoció del civisme i de la cohesió social, per tal de poder atendre les 
necessitats dels ciutadans i fer més properes les polítiques de la Generalitat. 
 

Població objectiu: 
Per la transversalitat i característiques que presenta aquest programa, la població objectiu la conforma el conjunt de població de Catalunya. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'última edició de l'enquesta sobre Percepció de capital social a Catalunya del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, 2009) il·lustra com la confiança en les 
xarxes personals i comunitàries esdevé una referència i suport de primer ordre en la quotidianitat de les persones. En una escala de valoració de 0 a 
10, el 86,9% de la població enquestada valorava en 8 o més el nivell de confiança dipositada en els familiars, i un 81,5% valorava en 8 o més el nivell 
de confiança en les amistats, amb mitjanes del 8,9 i el 8,5 respectivament. Per sota d'aquests nivells, el 68,2% valorava amb un 6 o més el nivell de 
confiança dipositada en el veïnat, i un 63,9% valorava amb un 6 o més la confiança en la ciutadania de Catalunya, amb mitjanes de 6,2 i 6,1 
respectivament. Pel que fa a la participació en associacions, un 32% dels enquestats era membre d'un club esportiu o una associació d'activitats 
lúdiques a l'aire lliure, així com un 30% era membre d'alguna associació amb finalitats culturals o d'oci. 
Les actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'impuls del treball comunitari esdevé estratègicament prioritari a l'escenari 
actual. Cal potenciar i mantenir els serveis prestats per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (a partir d'ara DGACC), prioritzant la tasca 
d'informació i vinculació del Departament a tot el territori català, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines de Benestar Social i Família (a 
partir d'ara OBSF), així com els diversos programes gestionats per la DGACC a nivell comunitari, doncs es tracta d'equipaments, recursos i 
instruments de participació i de promoció del civisme i de la cohesió social, fonamentals en l'articulació i atenció de les necessitats dels ciutadans. Cal 
també potenciar el voluntariat des d'un punt de vista global i integral, així com el plans de desenvolupament comunitari ja existents, que afavoreixin la 
integració de la immigració, la cohesió social, la inserció sociolaboral i l'activació econòmica, conjuntament amb ajuntaments i altres corporacions 
locals. Es pretén coordinar programes d'intervenció i inserció social d'aplicació a barris i zones deprimides, i a comunitats i col·lectius amb 
problemàtiques socials específiques en col·laboració amb altres administracions públiques i entitats sense ànim de lucre. 
Aplicació del pla integral del poble gitano 2014-2016 per tal de portar a terme polítiques específiques per donar suport a la població gitana que està en 
risc d'exclusió social i potenciar la seva cultura com a part integrant de la cultura catalana. 
El Departament de BSF dóna suport, a través d'un pla específic, al tercer sector social que aplega més de 7.500 entitats no lucratives que actuen en el 
camp social, tot prestant serveis a més d'un milió de persones. Aquest col·lectiu, que mou un volum econòmic de 5.500 milions d'euros (2,8% del PIB), 
genera més 100.000 llocs de treball i incorpora unes 250.000 persones voluntàries. El Pla està orientat a sumar esforços i enfortir la relació amb el 
tercer sector social per millorar els serveis socials gràcies a l'experiència i la importància creixent de les entitats de la societat civil. 
Per tal de complementar la informació d'aquest programa es pot consultar la memòria de programa 323, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i 
d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques. 
 

Marc regulador del programa: 
L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'associacions i voluntariat i la Llei 
7/1997, de 18 de juny, d'associacions i la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat (d'aplicació a Catalunya en absència de la derogada 25/1991, de 
13 de desembre, de creació de l'Institut Català del Voluntariat) n'especifiquen les seves regulacions. L'Estatut de Catalunya a l'article 42, també recull 
la garantia de reconeixement de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat històrica d'aquest poble. 
 

Missió 
Promoure el civisme, l'associacionisme, la cohesió i la participació social del conjunt de ciutadans mitjançant activitats, projectes i programes que 
impulsin i fomentin la igualtat d'oportunitats, el treball comunitari i la inclusió social de totes les persones, amb especial èmfasi en els col·lectius més 
vulnerables des del punt de vista social i econòmic, per tal de garantir la seva qualitat de vida així com afermar la cohesió social del conjunt de la 
societat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Augmentar i reforçar la participació ciutadana a través de la xarxa d'equipaments cívics i de les oficines de Benestar Social i Família (OE6.1) 
 1. Mantenir el nombre d'equipaments cívics adscrits a la DGACC. 
 2. Mantenir el nombre d'Oficines de Benestar Social i Família adscrites a la DGACC. 
 3. Incrementar en 1 el nombre de punts del programa Jugar i Llegir a la DGACC. 
· Augmentar el suport institucional al tercer sector, l'associacionisme i el voluntariat (OE6.2) 
 1. Mantenir el nombre de programes comunitaris. 
 2. Mantenir el nombre de convocatòries de cursos de formació inclosos en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya. 
· Incrementar el reconeixement de la cultura gitana com a part integrant de la societat catalana (OE6.3) 
 1. Mantenir el nombre de mediadors implicats en el Pla Integral del Poble Gitano. 
· Incrementar i millorar els mecanismes d'expressió i participació ciutadana per tal de construir una societat més dinàmica i activa (OE6.4) 
 1. Mantenir el nombre d'usuaris dels punts OMNIA. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de punts Òmnia Nombre OE6.4 120,00 117,00 118,00 116,00

2. Nombre de Programes Comunitaris Nombre OE6.2 85,00 73,00 71,00 80,00

3. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano Nombre OE6.3 5,00 15,00 16,00 15,00

4. Usuaris del projecte Omnia Nombre OE6.4 38.559,00 44.162,00 54.600,00 54.600,00

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 17.719.995,94
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.317.508,00
6 Inversions reals 1.909.613,76
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 26.947.117,70

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Benestar Social i Família 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 323. Acció cívica i voluntariat 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de convocatòries de cursos de formació inclosos en 
el Pla de formació del voluntariat de Catalunya. Nombre OE6.2 159,00 144,00 89,00 107,00

2. Nombre d'equipaments cívics a Catalunya adscrits a la 
DGACC Nombre OE6.1 170,00 170,00 172,00 172,00

3. Nombre d'oficines de Benestar Social i Família Nombre OE6.1 65,00 70,00 71,00 71,00

4. Nombre de punts del Programa Jugar i Llegir Nombre OE6.4 28,00 28,00 29,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar i coordinar els equipaments cívics adscrits a la DGACC. 
2. Oferir informació sobre els serveis ofertats pel Departament mitjançant les Oficines de benestar Social i Família. 
3. Concedir subvencions a entitats, fundacions i ens locals per al foment del civisme, l’associacionisme, el voluntariat. 
4. Concedir subvencions a entitats, fundacions i ens locals per la realització de programes comunitaris. 
5. Oferir un servei de mediació per la població gitana a Catalunya. 
6. Gestionar un servei destinat a la inserció social i laboral mitjançant el Programa Omnia. 
7. Gestionar i coordinat la creació del Pla Nacional per a la promoció dels valors a Catalunya. 
8. Gestionar i coordinar diferents plans i actuacions destinades al foment del voluntariat. 
9. Gestionar i coordinar el Programa Jugar i Llegir dins dels equipaments cívics adscrits a la DGACC. 
  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 323 de l’agrupació d’Economia i 

Coneixement. 
 

  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 17.719.995,94
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.317.508,00
6 Inversions reals 1.909.613,76
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 26.947.117,70

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


